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ആമുഖം 

 

 ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005-ല ്വിജ്ഞാപനം തെയതു . എങ്കിലും , 2005-

ല ്പാര്ലതമന്റ ്പാസ്സാക്കിയ മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം, 2006 

തെഗ്രുവരി 2-ന് രാജ്യത്ത്  ുടക്കം കുറിച്ചു. മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി. 2008-ല ്നമ്മുതട രാജ്യതത്ത 

എല്ല ജ്ില്ലകളിദലയും ഗ്രാമീണ ദമഖലകള് ഈ നിയമത്തിതന്റ പരിധിയില് വന്നു . ഓദരാ 

ഗ്രാമീണ കുടുംരത്തിനും ഒരു സാമ്പത്തികവര്ഷം 100 േിവസതത്ത അവിേര്ധ ത ാഴില് 

േിനങ്ങള് ആവശയാധിഷ്ഠി മായി ഗ്പോനം തെയ്യുന്നദ ാതടാപ്പം ഗ്പകൃ ിവിഭവ 

പരിപാലനവുമായി രന്ധതപ്പട്ട തപാ ു ആസ്തികളും േുര്രല ജ്നവിഭാരങ്ങള്ക്കായി 

ഈടുറ്റ ും രുണദമന്മയുള്ള ും ഉല്പാേനക്ഷ യുളള  ഉപജ്ീവനാസ്തികളും 

സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ പധ ിയുതട മുഖയലക്ഷയം. 

           

  നിയമദഭേര ി വരുത്തി 'മഹാത്മാരാന്ധി' എന്ന വാക്്ക ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ ്

നിയമത്തിതന്റ ആരംഭത്തില ് കൂട്ടി ദെര്ക്കുകയും തെയതിട്ടുണ്്ട. 100 ശ മാനം നരര 

ജ്നസംഖയയുള്ള ജ്ില്ലകതളാഴിതക രാജ്യതത്ത എല്ലാ ജ്ില്ലകളും ഗ്പസ്തു   നിയമത്തിതന്റ 

പരിധിയിലാക്കതപ്പട്ടിട്ടുണ്ട്. നിയമത്തിതന്റ ആവശയക യ്ക്ക ആനുപൂരകമായി എല്ലാം 

സംസ്ഥാനങ്ങളും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമ പധ ി 

വിജ്ഞാപനം തെയതിട്ടുണ്്ട. നിയമത്തിലും പട്ടികയിലും കാലാകാലങ്ങളില് വരുത്തുന്ന 

ദഭേര ികള് സംസ്ഥാന പധ ിയിലും ഉളത്ക്കാള്ളിദക്കണ്ട ാണ്. മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ 

ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് നിയമം ഗ്രാമീണ ത ാഴിലാളികള്ക്്ക ഒരു കൂട്ടം അവകാശങ്ങള് 

നല്കുന്നുണ്ട്. 

   

ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ി ഗ്പകാരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തു ഗ്പദേശത്തു 

നടപ്പിയിലാക്കുന്ന എല്ലാ ഗ്പവർത്തികളും ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റിന് വിദധയമാക്കണതമന്ന് 

നിയമത്തിതല 17 ആം വകുപ്പ് നിഷ്കർഷിക്്കന്നു. പധ ി ഗ്പവർത്തനതത്തപ്പറ്റിയും തപാ ു 

ധനം തെലവഴിക്കുന്ന ിതനപറ്റിയും പൗര സമൂഹം  നടത്തുന്ന പരസയവും സവ ഗ് വുമായ 

പരിദശാധനയാണ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ്.  
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മഹാത്മാ ദേശിയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ിയിതല ത ാഴിലുറപ്പ്  ത ാഴിലാളികളുതട 

അവകാശങ്ങൾ െുവതട ദെർക്കുന്നു. 

 

Sl 

no 

  അവകാശങ്ങൾ  

1 ത ാഴിൽകാർഡിനായിഅദപക്ഷിക്കുവാനും15േിവസ

ത്തിനകംലഭിക്കുവാനുള്ളഅവകാശം 

തഷഡൂള്  2  

2 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പടാനും 15 േിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

തഷഡൂള്  1 & തഷഡൂള്   

3 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിച്ചിതലങ്കിൽ 

ത ാഴിലാല്ലായമ ദവ നം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

തസഷന്  7,8,9  

4 എതറ്റടുദക്കണ്ട ഗ്പവൃത്തികൾ ആസൂഗ് ണം 

തെയ്യുവാനുള്ള അവകാശം. 

 

5  ാമസ സ്ഥലത്തിതന്റ 5 കിദലാമീറ്റർ െുറ്റളവിനുള്ളിൽ 

ത ാഴിൽ ലഭിക്കുവാനും ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ കൂലിയുതട 

10% അധികമായി ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം. 

തഷഡൂള്  2പാരഗ്രാെ്  18 & 

പാരഗ്രാെ്  20 

6 കുടിതവള്ളം , ണൽ, ഗ്പാഥമിക ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ് 

,ത ാഴിലാളികദളാതടാപ്പം അഞ്ചിൽ അധികം 

കുട്ടികൾ ഗ്പവൃത്തി സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ടുതണ്ടങ്കിൽ 

അവതര ദനാക്കാനായി ആയ (ഗ്കഷ്)  ുടങ്ങിയ 

ഗ്പവൃത്തി സ്ഥല സൗകരയങ്ങൾക്കുള്ള അവകാശം. 

തഷഡൂള്2 പാരഗ്രാെ്  23-28 

7 സർക്കാർ ഗ്പഖയാപിച്ചിട്ടുള്ള കൂലി ലഭിക്കുവാനുള്ള 

അവകാശം. 

തസഷന്3(2),6, sch 2 

,29,a,b,c,d,e,f.30 

8  ത ാഴിൽ തെയത് 15 േിവസത്തിനകം കൂലി 

ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

 

9 15 േിവസത്തിനകം കൂലി ലഭിച്ചിതല്ലങ്കിൽ നഷ്ട 

പരിഹാരം ലഭിക്കുവാനുള്ള അവകാശം 

തസഷന് 3(3) 

10 പരാ ികൾക്്ക സമയ രന്ധി മായി പരിഹാരം 

ലഭിക്കുവാനും മഹാത്മാരാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ 

ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ  തെലവു വരുന്ന  ുകയുതട 

 ൽസമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന നടത്തുവാനുള്ള 

അവകാശം. 

തസഷന് 19, & തസഷന് 17( 2) 
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ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശാധിഷ്ഠി   നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

 

● 10 അവകാശങ്ങതള കുറിച്്ച ത ാഴിലാളികൾക്്ക ധാരണ ഇല്ലായിരുന്നു. 

● ഡിമാൻഡ് തെയതു  15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല. ഡിമാൻഡ് വച്ചു 15 

േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ത ാഴിൽ ഇല്ലായമ ദവ നം 

കിട്ടുന്ന ിതന കുറിച്്ച അറിവുണ്ടായില്ല  

● ത ാഴിൽ സ്ഥലത്തു വച്ചു അപകടം നടന്നിട്്ട അ ിനു െികിത്സ സഹായം ലഭിച്ചിട്ടില്ല  

● രൂട്്ട ,ഗ്ലൗസ് എന്നിവ ഇദപ്പാൾ ലഭിക്കുന്നില്ല.  മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നു  

● ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ കുടിതവള്ളം , ണൽ സൗകരയം  എന്നിവയുണ്ട് 

● ത ാഴിലിടങ്ങളിൽ ഗ്പഥമ ശുഗ്ശൂഷ കിറ്റ്  ഇല്ലായിരുന്നു. കയ്യിൽ നിന്നും പണം 

മുടക്കിയാണ്  ത ാഴിലാളികൾ  ഉപദയാരിക്കുന്ന ്    

● ത ാഴിലിടം സന്ദർശിച്ച ിൽ നിന്നും  ,ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ിതന്റ  

അടിസ്ഥാനത്തിലും എല്ലാ ത ാഴിലാളികളും    5Km   െുറ്റളവിനുള്ളിലാണ്      ദജ്ാലി 

തെയ്യുന്ന .് 

● ആക്ട ്ഗ്പകാരമുള്ള കൂലി  

● ത ാഴിലാളികൾക്്ക ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 

ത ാഴിലാളികദളാട് സംസാരിച്ച ിൽ നിന്നും സമയ രന്ധി മായി കൂലി 

ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് അറിയുവാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ ഇ ിതന കുറിച്്ച 

ത ാഴിലാളികൾക്്ക അറിവില്ല 

● ത ാഴിൽ പൂർത്തിയായ ിനു ദശഷവും ത ാഴിലുറപ്പ് നിർവ്വഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ 

െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ  യ്യാറാക്കിയ ിനു ദശഷവും , ത ാഴിലാളികൾക്്ക 

അവരുതട ദവ നം കൃ യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല. 

●  ൽസമയ സാമൂഹിക പരിദശാധന കയ യമായി നടത്തുന്ന ായി അറിയാൻ 

കഴിഞ്ഞട്ടില്ല. 

 

ദ ാഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് രീ ിശാഗ്്രം 

 

1. ദലാക്്ക  ലത്തിലും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു  ലത്തിലും പധ ി നിർവഹണ  

ഉദേയാരസ്ഥനായ  ദലാക്്കഓെീസർ (BDO), പഞ്ചായത്തതു  തസഗ്കട്ടറി, മറ്റ്  
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നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ   ുടങ്ങിയവരുമായി ദലാക്്ക  റിദസാഴ് സ്  ദപഴ്സൺ 

നടത്തിയ  കൂടിയാദലാെനയിൽ  ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ിനനുസരിച്്ച  

 ുടർഗ്പഗ്കിയകൾ ആസൂഗ് ണം  തെയ്യുകയും  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ഗ്രാമ  സഭാ  

 ീയ ി  നിശ്ചയിക്കുകയും തെയ്യുന്നു. 

2. കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിൽ തെയത ഗ്പവൃത്തികളുതട െയലുകൾ, 7 രജ്ിസ്റ്ററുകൾ , 

MIS എന്നിവ പരിദശാധിക്കൽ  

3. പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട  അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗ്പവർത്തി ഇടങ്ങൾ 

പരിദശാധിക്കുകയും, തെയത ഗ്പവർത്തികളുതട അളവുകൾ പരിദശാധിച്ചു  

4. രുണദഭാക്താക്കദളാട് ഗ്പവൃത്തിയുതട രുണെലങ്ങൾ െർച്ച തെയതു , ത ാഴിൽ 

കാർഡ് എടുത്തിട്ടുള്ളവതരയും, സജ്ീവ ത ാഴിലാളികതളയും  കണ്ട്   

ആവശയമായ വിവരങ്ങൾ ദശഖരിച്ചു .  

5. വിവരദശഖരണാർത്ഥം പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ, ഓെീസിതല 

ജ്ീവനക്കാർ, ദലാക്്ക പഞ്ചായത്തിതല ഉദേയാരസ്ഥർ,  തപാ ുജ്നങ്ങൾ 

എന്നിവതര അഭിമുഖങ്ങൾക്കും െർച്ചകൾക്കും ദൊക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനും 

വിദധയമാക്കി.   

6. െീൽഡ് ഗ്പവർത്തനങ്ങളുതടയും, െയൽ പരിദശാധനയുതടയും 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ റിദപ്പാർട്്ട  യാറാക്കൽ 

                   പരിദശാധനയ്ക്്ക വിദധയമാക്കിയ ഗ്പവർത്തികൾ 

 

No

. 

വർക്്ക 

ദകാഡ് 

വർക്്ക 

1 1608004004/IC

/214935 

പാറക്കടവ് ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ 

കനാൽ നവീകരണം 

2 DW/149466 കിണർ നിർമ്മാണം1 

3 IF/313073 ക്ഷീര വകുപ്പുമായി സംദയാജ്ിച്്ച 

 ീറ്റപ്പുൽ കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരുക്കൽ 

4 FP/345582 ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും 
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തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാലുകളുതടയും ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം 2 

5 RS/305043 വയക്തിര  കക്കൂസ് നിർമ്മാണം 

6 IF/391528 കദമ്പാസ്റ്റ്പിറ്റ് നിർമ്മാണം 

7 IF/383478 കിണർ നിർമ്മാണം 2 

8 FP/306243 ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച 

േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാനകളുതടയും ദ ാടുകളുതടയും 

നവീകരണം 

9 LD/329527 തെറുകിട നാമമാഗ്  കർഷകരുതട 

ഭൂമിയിൽ മണ്ണ് ജ്ല സംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ റീച്്ച വൺ 
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ഫയല് പരിദശാധന 

മഹാത്മ രാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയില് തെയ്യുന്ന ഓദരാ വര്ക്കിനും 

ഗ്പദ യകം െയല് സൂക്ഷിദക്കണ്ട ാണ്. അ ില് ഓദരാ െയലിനും 22 ദഡാകുതമന്് സ് 

ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ 22 ദഡാകുതമന്് സ് പരിദശാധിച്ച വിവരങ്ങള്. 

കവർദപജ്് 

 

 വാർഷിക മാസ്റ്റർ സർക്കുലർ ഗ്പകാരം ഒരു വർക്്ക െയലിൽ ഉണ്ടാദവണ്ട ാണ് കവർദപജ്്. 

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിലും  AMC ഗ്പകാരമുള്ള കവർദപജ്്  ഉണ്ടായിരുന്ന ് 

 

 തെക്്ക ലിസ്റ്റ് 

 

 ഒരു വർക്്ക െയലിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുതട പട്ടികയും അവയുതട ദപജ്് നമ്പർ 

ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദരഖയാണ് തെക്്ക ലിസ്റ്റ്. 

 

● പരിദശാധിച്ച   എല്ലാ  െയലുകളിൽ  തെക്്ക ലിസ്റ്റ്  ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ, തെക്്ക 

ലിസ്റ്റ് ദൊമിൽ  ദപജ്് നമ്പറുകൾ   എഴു ിയിരുന്നില്ല. 

 

 

 

 

ആക്ഷൻപ്ലാൻ  ദകാപ്പി 

 

ഒരു ജ്നകീയ ഇടതപടലിതന്റ ദനർ സാക്ഷയം ത ളിയി ക്കുന്ന ദരഖയാണ് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

ദകാപ്പി.ഗ്രാമസഭ നിർദേ ശിക്കുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ തഷൽെ് ഓെ ് ദഗ്പാജ്ക്ടിദലക്്ക 

മാറ്റുകയും ഇ ിൽനിന്നും മുൻരണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ അ ാ ് സാമ്പത്തിക 

വർഷത്തിൽ ആവശയമുള്ള ഗ്പവര്ത്തി ത രതഞ്ഞടുത്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ 

 യ്യാറാക്കുകയും തെയ്യും . ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉൾതപ്പട്ട ഗ്പവർത്തി  തന്നയാദണാ 

നടപ്പിലാക്കിയ ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ിനും ആക്ഷൻപ്ലാൻ ദകാപ്പി ഉപകരിക്കുന്നു. 

ഈ സാമ്പത്തിക വർഷതത്ത ആക്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഗ്പസ്തു   പധ ി ഉൾതപ്പട്ടിട്ടുള്ള എന്ന 

വിവരം വർക്്ക െയലിൽ വദരണ്ട ാണ് 

 



8 
 

● പരിദശാധിച്ച  െയലുകയിൽ ഒന്നിലും  ആക്ഷൻപ്ലാനിതന്റദകാപ്പിഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

 സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിക്്ക സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥരുതട അനുമ ി ലഭിച്ചു എന്ന ിനുള്ള 

ആധികാരിക ദരഖയാണ് സാദങ്ക ിക അനുമ ി 

 

● തസകയൂർ  ദകാപ്പിയാണ് എല്ലാ െയലും സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്  

● തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത ദകാപ്പി ആയിരുന്നാലും അ ിൽ സാദങ്ക ിക ഉദേയാരസ്ഥർ 

ഒപ്പ് , സീൽ എന്നിവ  ിയ ി വച്്ച ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് എന്നാൽ, രന്ധതപ്പട്ട 

ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പ്  ,സീൽ,   ീയ ി മു ലായവ  എല്ലാ  െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

 

 

 

 ഭരണ അനുമ ി 

 

 ഒരു വാർഡിൽ ഒരുവർഷം നടപ്പിലാക്കുന്ന ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ി ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക്്ക 

പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമി ി നൽകുന്ന അംരീകാരമാണ് ഭരണ അനുമ ി 

● െയലുകളിൽ കൂടു ലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത   ഭരണാനുമ ിയുതട   

ദകാപ്പിയാണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്. 

● ഒരു െയലിൽ  ( കിണർ നിർമ്മാണം)  ഭരണാനുമ ി കാണാൻ സാധിച്ചില്ല  

● രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് സീൽ  ീയ ി മു ലായവ എല്ലാ   െയലിലും 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഒരു ഗ്പവർത്തി എങ്ങതന,  എഗ്  അളവിന് തെയ്യണം എന്ന് സാദങ്ക ികമായി 

ഗ്പ ിപാേിക്കുന്ന ദരഖയാണ്  എസ്റ്റിദമറ്റ്. പരിദശാധനക്്ക  വിദേയമാക്കിയ എല്ലാ െയലിലും 

എസ്റ്റിദമറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 

● എല്ലാ െയലുകളിലും തസകയൂർ നിതന്നടുത്ത എസ്റ്റിദമറ്റിതന്റ ദകാപ്പി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് 

● ഡീതറ്റയിൽഡ് എസ്റ്റിദമറ്റ് ആണ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ്  
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● സാധാരണക്കാർക്്ക മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിൽ എസ്റ്റിദമറ്റ്  യ്യാറാക്കി അ ായ ് 

ജ്നകീയ എസ്റ്റിദമറ്റ് ഈ പധ ിയുതട െയലിൽ സൂക്ഷിക്കണതമന്ന് 

അനുശാസിക്കുന്നു.  എന്നാൽ ഇ  ്ഒറ്റ  െയലില്  കതണ്ടത്താൻ സാധിച്ചില്ല. 

● െില െയലുകളിൽ ഒഴിതക രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട  ഒപ്പു,സീല്, ദഡറ്റ് എന്നിവ 

ഇല്ല. 

 

സംദയാജ്ി  പധ ി 

 പരിദശാധിച്്ച െയലുകൾ സംദയാജ്ി  പധ ിയിൽ ഉൾതപ്പടുന്ന ് അല്ലായിരുന്നു. 

 

 

 

ഡിമാൻഡ് ദൊം 

 ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്ടുതകാണ്ടുള്ള അദപക്ഷ െയലിൽ കൃ യമായി സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട് 

ത ാഴിൽ ആവശയതപ്പട്്ട 15 േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിച്ചു എന്ന ിനുള്ള ദരഖ 

കൂടിയാണി ് 

● പരിദശാധിച്്ച 9 െയലുകൾ 2െയലുകളിൽ വയക്തിര  ഡിമാൻഡ് ദൊം  

ആയിരുന്നു (കിണർ നിർമ്മാണം രണ്ട ്വയക്തിര  കക്കൂസ് നിർമ്മാണം)  

● ഒരു െയലിൽ ഡിമാൻഡ് ദൊം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മറ്റ് എല്ലാ െയലും  ഗ്രൂപ്പ് ഡിമാൻഡ് 

ദൊം ആണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ്.  

● എഗ്  േിവസമാണ് ത ാഴിൽ ദവണ്ട  ്എന്ന് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നു  

● എന്നാൽ  ീയ ി കൃ യം ദരഖതപ്പടുത്താൻ ഇരുന്ന ിനാൽ അദപക്ഷിച്്ച 15 

േിവസത്തിനകം ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ എന്ന് വയക്തമല്ല. 

 

വർക്്ക അദലാദക്കഷൻ ദനാട്ടീസ് 

 ഗ്പവൃത്തി നൽകി എന്ന ിതന്റ ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദൊം. 9 

െയലുകളിൽ 4  െയലുകൾ ഒഴിതക മതറ്റല്ലാ െയലുകളിലും ത ാഴിൽ 

അനുവേിച്ചുതകാണ്ടുള്ള ദൊം  കാണാൻ സാധിച്ചു. 

 

 ഇ  മസ്റ്റർ ദറാൾ 

 ത ാഴിലാളികൾ ത ാഴിൽ തെയ്യുന്ന  ീയ ി േിവസം ഉൾതപ്പട്ട ഹാജ്ർ 

ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ 

● പരിദശാധിച്്ച എല്ലാ െയലുകളിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു  
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● വയക്തിര  കക്കൂസ് നിർമ്മാണം കിണർ നിർമ്മാണം എന്നിവയിതല മസ്റ്റ് 

ദറാൾകളിൽ തസമി സ്കിൽഡ് ദലദരഴ്സ് ദപരുകളും ഉൾതപ്പടുത്തിയിരുന്നു  

● ഇ ിൽ ദലാക്്ക തഡവലതമമൻറ് ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത് തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ ഒപ്പും,  

സീലും  ദരഖതപടുദത്തണ്ട ാണ്.  എന്നാൽ പരിദശാധിച്ച െയലുകളുതട   ഇമസ്റ്റര് 

ദറാളുകളിൽ ദലാക്്ക തഡവലതമമൻറ ്ഓെീസർ, പഞ്ചായത്ത്  തസഗ്കട്ടറി എന്നിവർ 

ഒപ്പും,  സീലും   ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുതണ്ടകിലും   ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയ ായി 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല .  

● തമസുദരതമന്റ ് രുക്കിതന്റ  നമ്പർ എല്ലാ മസ്റ്റർ ദറാളിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല്ല. 

 

M.രുക്്ക  

 ഗ്പവർത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനു മുൻപും ദശഷവും അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള    

അടിസ്ഥാന ദരഖയാണ് എം രുക്്ക.  

 

● പരിദശാധിച്്ച എല്ലാ െയലും എം രുക്്ക ഉണ്ടായിരുന്നു 

●  എല്ലാ വർക്കിലും  ഗ്പീ തമസുദരതമന്റ്,  ിയ ി എന്നിവ ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

● െില ദപജ്ുകളിൽ രന്ധതപ്പട്ട ഉദേയാരസ്ഥരുതട ഒപ്പ് മാഗ് ദമാ െില സ്ഥലങ്ങളിൽ 

ഒപ്പും സീലും എന്നിവ മാഗ് ം കാണാൻ സാധിച്ചു. എന്നാൽ  ീയ ി മിക്ക 

സ്ഥലങ്ങളിലും ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല . ീയ ി ദരഖതപ്പടുത്തിയാൽ മാഗ് ദമ 

ആര് എദപ്പാൾ അളവുകൾ ദരഖതപ്പടുത്തിതയന്നും ,ആര്, എദപ്പാൾ അ  ്  ദഗ്കാസ്സ് 

തെക്്ക തെയതു   എന്നും മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളു.കാല ാമസം സംരന്ധിച്ച 

ആദക്ഷപം ഉണ്ടായാൽ  ീയ ി അ യാവശയമാണ് 

 

തമറ്റീരിയൽ രിൽ വൗച്ചർ  

 തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്പവർത്തികളിൽ അവയിൽ ഉപദയാരിച്്ച സാധനങ്ങളുതട 

സാമഗ്രികളുതട രില്ലുകളും വൗച്ചറുകളും െയലിൽ സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട്. 

 

● വയക്തിര  കക്കൂസ് നിർമ്മാണത്തിൽ തമറ്റീരിയൽ രിൽ വൗച്ചറുകൾ 

വച്ചിട്ടുള്ള ാണ് 

 തവജ്് ലിസ്റ്റ്  

 ത ാഴിലാളികൾ എഗ്  േിവസം ദജ്ാലി തെയതു  എന്ന ിന് അടിസ്ഥാനതപ്പടുത്തി അവർക്്ക 

നൽദകണ്ട  ുക ആയുധങ്ങൾക്്ക തകാടുക്കുന്ന വാടക മൂർച്ചകൂട്ടുന്ന ിനുള്ള  ുക എന്നിവ 
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എല്ലാം കാണിച്ചു തകാണ്ട് പണം കകമാറുന്ന ിനുള്ള ഗ്പധാനതപ്പട്ട ഒന്നാണ് തവജ്് ലിസ്റ്റ്.  

പരിദശാധിച്ച എല്ലാ െയലുകളിലും  തവജ്് ലിസ്റ്റ്   ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

െണ്ട്  ഗ്ടാൻസ്ഫർ  ഓർഡർ 

 തവജ്ലിസ്റ്റ് ഗ്പകാരം ത ാഴിലാളികൾക്്ക ദവ നം നൽകി എന്ന ിനുള്ള ദരഖയാണ് എെ് ടി 

ഓ ഗ്പവർത്തിയിൽ െിലവായ മുഴുവൻ  ുകയും ആർക്്ക എദപ്പാൾ നൽകി എന്ന ിതന 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന െണ്ട് ഗ്ടാൻസ്ഫർ ഓർഡർ എല്ലാ 

െയലുകളും നിർരന്ധമായും കാദണണ്ട ാണ്. 

 

● പരിദശാധിച്്ച 9 െയലുകളിലും F.T.O  ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

 

ദറായൽറ്റി 

 ഗ്പവർത്തി  നടന്ന സ്ഥലങ്ങളുതട  കരം  അടച്ച രസീ ുകൾ  െയലുകളിൽ  

സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. 

  

geo tagged photo.  

പരിദശാധിച്്ച 9 െയലുകളിലും ജ്ിദയാ ടാര് ദൊദട്ടാസ് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല 

 

 കസറ്റ് ഡയറി 

 

 ഗ്പവർത്തി സ്ഥലതത്ത എല്ലാ വിവരങ്ങളും ദരഖതപ്പടുത്തുന്ന ിനുള്ള ആധികാരിക 

ദരഖയാണ് കസറ്റ് ഡയറി 

 

● കിണർ നിർമ്മാണം ഒന്ന് രണ്ട് വയക്തിര  കക്കൂസ് നിർമ്മാണം എന്നീ െയലുകൾ 

ഒഴിതക മറ്റ് ആറു െയലുകളിലും കസറ്റ് ഡയറി  കൃ യമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു.  

● െില കസറ്റ്  ഡയറികളിൽ ദഗ്പാജ്ക്ട് മീറ്റിംര് മിനിറ്റ്സ് ദരഖതപ്പടുത്തിയിരുന്നില്ല. 

● മറ്റു  കസറ്റ് ഡയറികളിൽ  തെക്്ക ലിസ്റ്റ് ,മിനിറ്റീസ്, ത ാഴിലാളികളുതട  

സാഷയപഗ് ം, ത ാഴിലുപകരണങ്ങളുതട വാടക,പധ ിതെലവ്, VMC റിദപ്പാർട്്ട , 

സന്ദർശന കുറിപ്പ് എന്നിവ  കൃ യമായി  എഴു ി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് .  ഇ ് 

അഭിനന്ദാർഹമാണ്. 
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 ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണ സാക്ഷയപഗ് ം 

 ഗ്പവർത്തിയുതട അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ദരഖതപ്പടുത്തി ഗ്പവർത്തി 

പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിയുദമ്പാൾ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന് സാക്ഷയതപ്പടുത്താൻ ഉപദയാരിക്കുന്ന 

ദരഖയാണ് ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണം സാക്ഷയപഗ് ം 

 

● പരിദശാധിച്്ച 9 െയലിനു ഗ്പവർത്തി പൂർത്തീകരണം സാക്ഷയപഗ് ം ഉണ്ടായിരുന്നു 

 

മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവമന്റ് സ്ലിപ്പ് 

 

 ഒരു ഗ്പവർത്തിയുതട ഓദരാഘട്ടത്തിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ അനുവേിച്ച ് മു ൽ ദവ നം 

നൽകുന്ന ് വതര ഉള്ള ഓദരാ ഘട്ടങ്ങളിലും നടന്ന ് ഏത ാതക്ക  ീയ ികളിലാണ് എന്ന് 

മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ദരഖയാണ് മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവമന്റ് 

 

● *എല്ലാ െയലിലും മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂതവമന്റ ്സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. മസ്റ്റർ ദറാൾ മൂദവതമന്റ് 

സ്ലിപ്പിൽ കൃ യമായി ഒപ്പിതനാപ്പം  ിയ ി ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ുണ്ട് എന്നാൽ  െില 

െയലുകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

 

ദൊദട്ടാഗ്രാെസ്  

 

 ഗ്പവൃത്തി  ുടങ്ങുന്ന ിനുമുൻപ് ഗ്പവർത്തി നടന്നുതകാണ്ടിരിക്കുദമ്പാൾ ഗ്പവൃത്തി 

പൂർത്തീകരിച്്ച കഴിയുദമ്പാൾ  ുടങ്ങിയ ഓദരാഘട്ടത്തിലും ദൊദട്ടാകൾ െയലിൽ 

സൂക്ഷിദക്കണ്ട ുണ്ട് 

 

● പരിദശാധിച്്ച ഒൻപ ് െയലിലും മൂന്നു ഘട്ടങ്ങളിൽ ദരഖതപ്പടുദത്തണ്ട ദൊദട്ടാകൾ 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 
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തരജിസ്റ്റർ പരിദശാധന 

 

 

കംപ്ലയിന്റ് രജ്ിസ്റ്റർ  

 തസപ്റ്റംരർ 2012-ജ്ൂൺ 2019 വതരയുള്ള പരാ ികൾ ആണ് ദരഖതപടുത്തിയിരുന്ന ്.  

 തസപ്റ്റംരർ 2012 മു ൽ 2017 വതരയുള്ള കംപ്ലയിന്റ് 3/2/17 ൽ ദജ്ായിന്റ് BDO കസൻ 

തവച്്ച ദവരികെ തെയതിട്ടുണ്്ട. 2019 കംപ്ലയിന്റ് ദവരികെ തെയതിട്ടില്ല.  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല.  

 

ഗ്രാമസഭ മിനുട്്ട രജ്ിസ്റ്റർ  

 തസഗ്കട്ടറി സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല  

 2013 - 2018 വർഷതത്ത ഗ്രാമസഭ ഡീതറ്റയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.  

 

ഡിമാൻഡ് അദലാദകഷൻ രജ്ിസ്റ്റർ  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയതിട്ടില്ല  

 ഒക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ത ാഴിലുറപ്പു പധ ിയിൽ രജ്ിസ്റ്റർ തെയതവരുതട കാർഡ് 

നമ്പറും വയക്തികളുതട ഡീതറ്റയിൽസ് തകാടുത്തിട്ടുണ്ട്.  

 ആതക 85 വയക്തികൾ രജ്ിസ്റ്റർ തെയതിട്ടുണ്്ട.  

 ത ാഴിൽ കാർഡ് നമ്പർ, ത ാഴിൽ അവശയതപട്ട  ിയ ി, ഗ്പദേശം, വയക്തി, േിവസം 

ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാത  ത ാഴിൽ നൽകിയ ിതന കുറിച്ചും, ഗ്പവൃത്തി, 

േിവസം രന്ധതപട്ട വിവരങ്ങളും ദെർത്തിട്ടുണ്ട്.  

 അ ിൽ നിന്നും ഡിമാൻഡ് തകാടുത്തു 15 േിവസത്തിനുള്ളിൽ ത ാഴിൽ കിട്ടിതയന്ന് 

മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും.  

 

 

 

ത ാഴിൽ കാർഡ് 

 

 198 വർദക്കഴ്സ ്രജ്ിസ്റ്റർ തെയതിട്ടുണ്്ട.  

 രജ്ിസ്റ്റർ തെയതവരുതട ദൊദട്ടാ സഹി ം എല്ലാ ഡീതറ്റയിൽസ് ദരഖതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട് 

(ദപര്, വയസ്, ജ്ണ്ടർ, അതഗ്ഡസ്സ,് രാങ്ക് ഡീതറ്റയിൽസ്, തരജ്ിദഗ്സ്ടഷൻ ദഡറ്റ്, 

തരജ്ിദഗ്സ്ടഷൻ നമ്പർ, ) 

 

വർക്്ക രജ്ിസ്റ്റർ  

 2018-2019 വർഷതത്ത ആയിരുന്നു.  

 രജ്ിസ്റ്റർ സർട്ടികെ തെയതിരുന്നില്ല.  
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ആസ്തി രജ്ിസ്റ്റർ  

 

 വർക്്ക ദകാഡ്, വർക്  ീർന്ന  ിയ ി, അസറ്റ് ദപര്,  ുടങ്ങിയ എല്ലാ ഡീകറ്റൽസും 

വയക്തമായി നൽകിയിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് കാലയളവിലുള്ള അസറ്റ് ഡീകറ്റൽസും 

കാണാൻ സാധിച്ചു.  

 തമറ്റീരിയൽ രജ്ിസ്റ്റർ  

 2018-2019 തല തമറ്റീരിയൽ തരജ്ിസ്റ്റർ ആണ് കണ്ട ്. MIS നിന്നുള്ള ദകാപ്പിയാണ്. എല്ലാ 

ഡീകറ്റൽസും വയക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

 

 

 

 

1. വാർഡ് -4 വയക്തിഗ  കക്കൂ ് നിർമ്മാണം 

 

 

No.  വർക്്ക  വർക്്ക 

ദകാഡ് 

 

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ ി 

 

അവസാ

നിച്ച ീ

യ ി 

 

എസ്റ്റിദമ

റ്റ ് ുക 

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക 

1  വയക്തിര  

കക്കൂസ് 

നിർമ്മാണം 

 16 0 8 0 4 

0 0 4/RS/ 3 

0 5 0 4 3 

 11/ 1 

/2019 

 20/ 1 

/2019 

 1 2 0 0 0  1 1 1 9 9 

 

 

● െീൽഡ് പരിദശാധിച്ച ിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഖേീജ് കുഞ്ഞാലി എന്ന വയക്തിയുതട 

ഭവനത്തിലാണ് കക്കൂസ് നിർമ്മാണം നടത്തിയിട്ടുള്ള ് .വയക്തി ആഗ്ശയ 

പധ ിയിതല അംരമാണ്  

● കക്കൂസ്ഉപദയാരയമാണ് വാ ിൽ  ഇ  ്വതര പിടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല 

 

● അവിേഗ് ത  ദവ നം  2168  രൂപ  മാഗ് മാണ്  ഇദപ്പാൾ  രുണദഭാക്താവിന്   

ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ്  

● തമറ്റീരിയൽ ഉപദയാരിച്്ച തെയത ഈഗ്പവർത്തിക്   5830 രൂപ അനുവേിച്ചിട്ടുണ്ട് 

എന്നാൽ ഈ പണം അയൽവാസിയായ റാെിയുതട ദപരിലാണ് തകാടുത്തിട്ടുള്ള ്. 

വിേര്ധ ത ാഴിലായിയുതട ദവ നം 3200 രൂപയും ഇദേഹത്തിതന്റ ദപരിലാണ് 

തകാടുത്തിട്ടുള്ള ്  . ഈ പണം ഇ ുവതര രുണവദഭാക്താവിന്  ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 
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● എസ്റ്റിദമറ്റിൽ ഡിദസ്പ്ല ദരാർഡിന് ദവണ്ടി 626 രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സി ഐ 

രി ദരാർഡ്  സ്ഥലത്തു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

  

 

2.കദപാസ്്റ്റ പിറ്റ് /ദ ാക്്ക പിറ്റ് നിർമാണം 

 

No.  വർക്്ക  വർക്്ക 

ദകാട് 

 

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി 

 എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക 

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക 

1  കദമ്പാസ്റ്റ് 

/ദസാക്്ക പിറ്റ് 

നിർമാണം 

 16 0 8 0 0 4 

0 0 4/IF/ 3 9 

1 5 2 8 

 22 /2 /19  28/ 2/ 2019  9 5 0 0  8 6 8 1 

 

● 13 വീട് സന്ദര ശിച്ച ിൽ  4 വീട്ടിൽ മാഗ് മാണ് ഭാരികമാതയങ്കിലും  കദമ്പാസ്റ്റ് പിറ്റ് 

ഉണ്ടായിരുന്ന ് 

● െീൽഡ് പരിദശാധിച്ചു അടിസ്ഥാനത്തിൽ മിക്ക വീടുകളിലും കദമ്പാസ്റ്റ് കുഴി  

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 

 

●  ഗ്പളയത്തിലും മഴതവള്ളത്തിൽ  നികന്നദപായ ായി രുണദഭാക്താക്കൾ അറിയിച്ചു 

● കദമ്പാസ്റ്റ് കുഴി കൃ യമായല്ല ഉപദയാരിക്കുന്ന ് 

               

No.  രുണദഭാക്താവിന് 

ദപര് 

 ഗ്പവർത്തി  എസ്റ്റിദമറ്റ് 

ഗ്പകാരം 

ഉള്ള അളവ് 

 

പരിദശാധന

യിൽ 

കതണ്ടത്തി

യ അളവ് 

 റിമാർക്സ് 

1  ശാന്ത സുകുമാരൻ  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

2.28m3 0.75m3  കദമ്പാസ്റ്റ് 

കുഴി 

ഉപദയാരി

ക്കുന്ന ുമൂ

ലം 

പകു ിയില

ധികം ദവസ്റ്റ് 
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മൂലം 

നിറഞ്ഞിരു

ന്നു 

2  ഷീല ഷാജ്ി        

കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.17m3 Nil  കുഴി 

കാണുവാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

തവള്ളംകയ

റി മൂടി 

ദപായിരുന്നു 

3.  ദമരി ദേവസിക്കുട്ടി  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

0.78m3 1.81m3  കുഴി 

ഉപദയാരി

ക്കുന്ന ുമൂ

ലം ദവസ്റ്റ് 

നിറഞ്ഞിരു

ന്നു 

4  ദറാസി ദജ്ാസെ്  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.55m3 2.73m3  

ഉപദയാരശൂ

നയമായ 

ആയിരുന്നു 

5  അംരിക ഷണ്മുഖൻ  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.08m3 Nil  

കാണുവാ

നായി 

സാധിച്ചില്ല 

കുഴി 

മൂടിയിരു

ന്നു. 

6.  ഗ്പഭാകരൻ  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

0.648m3 Nil  കുഴി 

ഇടിഞ്ഞ 

പകു ിയില

ധികം മണ്ണ് 

വന്നിരുന്നു 

7.  ഷീല ഭാസി  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.17m3 Nil  മരം 

തവട്ടിയ ് 

ദവസ്റ്റ് ആണ് 

കുഴി 

നിറതയ 

കാണാൻ 

സാധിച്ച ് 

8.  എൽസി സൗര  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

0.78m3 Nil  കുഴിയിൽ 

തവള്ളം മണ്ണ് 

എന്നിവ 

തകാണ്ട്  
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പകു ിയില

ധികം 

മൂടിയിരു

ന്നു 

9.  സിന്ധൂ രാജ്ൻ  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

0.78m3 .99m3  കുഴി 

മണ്ണിടിഞ്ഞ് 

നിലനിന്നി

രുന്ന ിനാ

ൽ 

തമഷർതമന്റ് 

എടുക്കാൻ  

സാധിക്കാ

ത്ത 

അവസ്ഥയി

ലായിരുന്നു 

 

10  ഷിജ്ി ഷിരു  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.17m3 Nil  കുഴി 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല 

11  രിന്ദു സോശിവൻ  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.08m3 Nil  കദമ്പാസ്റ്റ് 

കുഴി 

കുത്തി യ 

സ്ഥാനത്ത് 

റിംര് 

ഇറക്കിയിരി

ക്കുന്ന ് 

ഗ്ശധയിൽ

തപ്പട്ടു. കുഴി 

നിറതയ 

തവള്ളം 

തകട്ടി 

നിന്നിരുന്നു 

12  ലിസി ആന്റണി  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.17m3 Nil  കുഴി 

കാണുവാ

നായി 

സാധിച്ചില്ല 

 

13  ജ്ിജ്ി ഷിരു  കദമ്പാസ്റ്റ് 

പിറ്റ് 

1.17m3 Nil  തവള്ളം 

കയറി മണ്ണ് 

നിറഞ്ഞിരു

ന്നു 

അ ിനാൽ 

കുഴിയുതട 
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സ്ഥാനത്ത് 

ഒന്നുമുണ്ടാ

യിരുന്നില്ല 

 

 

 

 

3.വാർഡ് -4കിണർ നിർമ്മാണം -2 

 

No. വർക്്ക  വർക്്ക 

ദകാഡ്  

ആരംഭി

ച്ച 

 ീയ്യ ി  

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ്യ ി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ ് ുക  

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 കിണർ 

നിർമ്മാ

ണം -2 

160804004

/IF/383478 

28/02/2019 16/03/2019 22000/- 21565/- 

 

 

 

● കിണറിതന പണി മുഴുവൻ  പൂർത്തീകരിച്ചു ഉപദയാരിക്കുന്നുണ്ട് 

● കിണർ ഉപദയാരയമാണ് 

● ഇ ിനു ദവണ്ടിയുള്ള  പണം  മുഴുവൻ  21565  രൂപ 

            ലഭിച്ചു എന്നഗുണദഭാക്താവ് സാക്ഷതപടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 

●  സിറ്റിസൺ ഇൻെർദമഷൻ ദരാർഡ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്  

●  എസ്റ്റിദമറ്റ് /M.രുക്്ക  ഗ്പകാരമുള്ള അളവ്  20  ദകാൽ  ആഴം, 7 ദകാൽ  വട്ടം. 3.816m3. 

രുണദഭാക്താവിദനാട്  ദൊേിച്ച ിൽ നിന്നും  19 ദകാൽ  ാഴ് ചയിലാണ്  കിണർ 

നിർമ്മിച്ച ് എന്നറിയാൻ കഴിഞ്ഞു  
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4.ക്ഷീര വകുപ്പുമായി  ംദയാജിച്ചു  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷ്ിക്്ക നിലതമാരുക്കൽ 

No വർക്്ക  വർക്്ക code ആരംഭിച്ച  

 ീയ ി  

അവസാനി

ച്ച  

 ീയ ി  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ ്

 ുക  

െിലവാ

യ  ുക  

1 ക്ഷീര 

വകുപ്പുമായി 

സംദയാജ്ിച്ച 

 ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷിക്്ക 

നിലതമാരുക്ക

ൽ  

1608004004/ 

IF/313073 

25.10.2018 1.11.18 99500 61255 

 

● 61255 രൂപ െിലവാക്കി  തെയത ഈ ഗ്പവർത്തി  മുഴുവനും  

            ഗ്പവർത്തിയിടത്തു കാണാൻ  കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 

● ഗ്പളയം മൂലം  ഗ്പവർത്തി തെയത ് മുഴുവൻ നശിച്ചു ദപായിഎന്നാണ് 

രുണദഭാക്താക്കൾ സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ്. 

 

● തമഷർതമൻറ് രുക്്ക ഗ്പകാരമുള്ള  ഗ്പവർത്തികൾ അധികം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 

പണി  സ്ഥലത്തു കൃഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ  ീറ്റപ്പുൽ കൃഷി 

കുറവായിരുന്നു. 

● ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങളിൽ CIB ദരാർഡ്  ഉണ്ടായിരുന്നു  

 

 

ന

മ്പ

ർ 

രുണദഭാക്താവി

തന്റ  ദപര്  

ഗ്പവർത്തനം  എസ്റ്റിദമറ്റ്/ 

തമഷതര മന്റ് രുക്്ക  

ഗ്പകാരം- അളവ് 

പരിദശാ

ധനയിൽ

  

കതണ്ട

ത്തിയ 

അളവ ് 

റിമാർക്സ ് 

1  പൗദലാ ദസവയർ    ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

 354m2         - തവള്ളം 

കയറിയ 

സ്ഥലം 

ആയിരുന്നു.
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പുല്ലു നട്ട ് 

ഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല. 

2 ദഗ് സയ 

െിറ്റൂപറമ്പ്  

  ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

52m2        - തവള്ളം 

കയറിയ 

സ്ഥലം 

ആയിരുന്നു.

പുല്ലു നട്ട ് 

ഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.  

3 കുരയൻ ദജ്ാർജ്്  

െിറ്റൂപ്പറമ്പ്  

  ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

214m2       -  ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷി ഒന്നും 

കാണാൻ 

സാധിച്ചില്ല.പ

ണി  

സ്ഥലത്തു 

കുറച്ചു വാഴ 

ആണ് കൃഷി 

തെയതിരുന്ന ്.  

4 Pascal 

Paanamkudi 

  ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

81m2 

 

     മഴ മൂലം 

കൃഷി നാശം 

സംഭവിച്ച 

പുഴയുതട 

 ീരം ആണ്. 

തെളി 

ആയിരുന്നു. 

ഒന്നും 

കാണാൻ 

ഉണ്ടായില്ല  

5   രാരു c.j   ീറ്റ പുല്ല് 

കൃഷിക്്ക നിലം 

ഒരുക്കൽ  

436m2 

 

  നല്ല 

രീ ിയിൽ 

 ീറ്റപ്പുൽ 

കൃഷി 

തെയതിരുന്ന ് 

കാണാൻ 

സാധിച്ചു.CIB 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു  
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5.കിണർ നിർമ്മാണം 

 

നമ്പ

ർ  

വർക്്ക വർക്്ക 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവസാ

നിച്ച 

 ീയ ി   

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

1 കിണർ നിർമ്മാണം  1608004004/D

W/149466 

11/1/2019 24/1/2019 21000 

 

21000 

 

 

● ൊത്തിമ  ,കഷല എന്നി രുണദഭാക്താക്കളുതട വീട്ടിലാണ് കിണർ ഉള്ളഗ് ണ്ടു 

കിണറുകളും ഉപദയാരയമാണ്  

● ഒരു വീട്ടിതല കിണർ തവള്ളം ദകാരി എടുത്ത് ഉപദയാരിക്കുന്ന ും, ഒന്ന്  

            ദമാദട്ടാർ ഉപദയാരിച്്ച എടുക്കുന്ന ുമാണ്.  

● കിണറിതന്റ വശതമല്ലാം തകട്ടി വൃത്തിയായി ഉപദയാരിക്കുന്നുണ്ട്  

● ൊത്തിമ എന്ന രുണദഭാക്താവിന്  വിേര്ധ   7700 രൂപയും, കഷല  എന്ന 

രുണദഭാക്താവിന്  വിേഗ് ത ദവ നമായ 7700 രൂപയും  ഇ  ്ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

● എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 1500  CIB ക്്ക  ദവണ്ടി ഉണ്ടായിരുതന്നങ്കിലും  ദരാർഡ്  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

 

6)ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിൽദ ാടുകളും കാനകളും പുനരുധാരണം-2 

7)പാറക്കടവ് ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ കനാൽ നവീകരണം 

 

ന

മ്പ

ർ  

വർക്്ക വർക്്ക 

ദകാഡ്  

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

അവ

സാനി

ച്ച 

 ീയ ി 

  

എസ്റ്റിദമ

റ്റ ് ുക   

 

െിലവാ

ക്കിയ 

 ുക  

 

എസ്റ്റി

ദമറ്റ് 

തലങ്ത ് 

കിട്ടിയ 

തലങ്ത ് 
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1 പാറക്കടവ് ലിെ്റ്റ് 

ഇറിദരഷൻ 

കനാൽ 

നവീകരണം 

വാർഡ് 4 

1608004004/

IC/214935 

6.10.2018 14.11.201

8 

194000 193443 400m 410m 

2 ഗ്പകൃ ി 

ദക്ഷാഭവും 

തവള്ളതപ്പാക്കവും 

രാധിച്ച േുരി  

രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാനകളുതടയും 

ദ ാടുകളുതടയും 

പുനരുധാരണം 

റീെ് 2.  

1608004004/

FP/345582 

31.1.19 15.2.19 196000 192305 2017m അളന്നു 

 ിട്ടതപ്പ

ടുത്താ

ൻ 

സാധി

ക്കാത്ത

വയാ

യിരു

ന്നു 

●  

 

● ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാനകളുതടയും ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണം2, പാറക്കടവ് ലിെ്റ്റ് ഇറിദരഷൻ 

കനാൽ നവീകരണം എന്ന ഗ്പവർത്തികളിൽ  ദ ാടുകൾ കാനകൾ എന്നിവ കാടു  

തെത്തി വൃത്തിയാക്കുകയും   മണ്ണും തെളിയും ദകാരി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ുമാണ്. 

● ഗ്പവർത്തി  പരിദശാധന സമയ ്  ദ ാടുകളുതട  സമീപത്തു  കാടുകൾ  

കയറിയിരുന്നു. കാനകളും  ദ ാടുകളും  തെളി  നിറഞ്ഞു കാണതപ്പട്ടു . 

● എസ്റ്റിദമറ്റ്, തമസുദരതമന്റ്  രുക്്ക ഗ്പകാരം പാറക്കടവ് തമയിൻ കനാൽ നീളം  400m  

ആണ് 410m   അളന്നദപ്പാൾലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് 

● ദെരാനല്ലൂർ ഗ്രാഞ്ചിൽ നീളം 230m  എന്നാൽ കിട്ടിയ ് 402m  (GPS  അധിഷ്ഠി   ആപ്പ്  

ആയ  ജ്ിദയാ  ഗ്ടാക്കർ  ഉപദയാരിച്്ച  അളവുകൾ  എടുത്തിട്ടുള്ള ്) 

● ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാന കളുതടയും ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണം2 എന്ന പധ ിയിൽ ദ ാപ്പിൽ 

കടവ ്ആണ് ക്ലീൻ തെയത ്. പുഴയുതട  ീരം ആയ ിനാലും, തെളിയും കാടുമൂടി 

കിടന്നിരുന്ന ിനാൽ അളവ ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. 

● സമീപവാസികദളാട്  സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ഗ്പവർത്തി തെയ് ിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്  

മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ ്  

● പാറക്കടവിൽ ഇറിദരഷൻ കനാൽ നവീകരണം എന്ന പധ ിയിൽ CIB 

ഉണ്ടായിരുന്നു 
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● ഗ്പകൃ ിദക്ഷാഭവും തവള്ളതപ്പാക്കവും രാധിച്ച േുരി രാധി  ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കാന കളുതടയും  ദ ാടുകളുതടയും പുനരുധാരണം എന്ന  വർക്കിൽ  CIB ദവണ്ടി  

2990   രൂപ ഉതണ്ടകിലും  ദരാർഡ്  ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.  

 

 

8.തെറുകിട നാമ മാഗ്  കർഷ്കരുതട  ഭൂമിയിൽ മണ്ണ്, ജല  ംരക്ഷണ 

ഗ്പവർത്തികൾ- റീെ് 1 

 

ഗ്പവൃത്തി വർക്്ക 

ദകാഡ് 

വർക്്ക 

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

വർക്്ക 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി 

       

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക 

തെലവായ 

 ുക 

തെറുകിട 

നാമമാഗ്  

കർഷകരു

തടഭൂമിയിൽ 

മണ്ണ്,ജ്ല 

സംരക്ഷണ

ഗ്പവർത്തിക

ൾ- റീെ് 1 

1608004004/L

D/329527 

12/03/2019 27/03/2019 2,24,999 2,23,029 

 

● ഗ്പവൃത്തി പരിദശാധന സമയ ്  കൂടു ൽ ഭൂമിയും കൃഷിദയാരയമായിരുന്നു. 

● െില ഗ്പദേശങ്ങ ളിൽ വാഴ, മഞ്ഞൾ മറ്റു പച്ചക്കറികൾ കൃഷി തെയതീരുതന്നങ്കിലും  

പരിദശാധന  സമയ ്  ഗ്പവർത്തി   സ്ഥലത്തു കാട്  പിടിച്ചു  കിടന്ന ിനാൽ  അളവ്  

വയക്തമല്ല  

● രുണദഭാക്താക്കൾ ഗ്പവർത്തി നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് സാക്ഷയതപ്പടുത്തുന്ന ് 

● മണ്ണ്  ജ്ല  സംരക്ഷണവുമായി  രന്ധതപ്പട്ട  മഴക്കുഴികൾ നിർമിച്ചിട്ടുണ്ട്  എങ്കിലും  

അവയിൽ  വാഴ  ,ത ങ്ങ ് എന്നിവ    വച്ചിരിക്കുകയാണ് . ആയ ിനാൽ  

മഴക്കുഴിയുതട  ഉപദയാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. 

● CIB ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  

               

  അനുരന്ധം 

 

Sl No രുണദഭാ ഗ്പവൃത്തി എസ്റ്റിദമറ്റ്, പരിദശാധന റിമാർക്സ് 



24 
 

ക്താവിതന്റ 

ദപര് 

mbook 

ഗ്പകാരമുള്ള 

അളവ് 

യിൽ 

കതണ്ടത്തി

യ അളവ്. 

 

1. ജ്ാനകി 

ദകള 

 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

325 m2 - മഞ്ഞൾ 

വാരം- 

9,വാഴ -13 

എന്നിവ 

കണ്ടു.വാര

ങ്ങൾ 

കൂടു ലും 

നികന്നുദപാ

യിരുന്നു. 

തവള്ളതപ്പാ

കക്കം 

ഉണ്ടാത്ത ി

നാൽ 

2. വറിയ  ് 

കപലി 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

240 m2  ഗ്പളയം 

മൂലം 

തവള്ളം 

കയറി 

കുഴികളും

വാരവും 

നികന്നു 

ദപായി. 

3. ദമാഹനൻ 

മാധവൻ 

 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

110 m2  ജ്ാ ി 

ക്കുംത  

ങ്ങിനും 

 ടതമടു

ത്തു,മഴകു

ഴിയിൽ 

വാഴ നട്ടു. 

4.  ിദലാത്ത

മ്മ 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

350 m2  മഞ്ഞൾ, 

ദെന,തെമ്പ്, 

പയർ 

,പച്ചക്കറിക

ൾ എന്നിവ 

നട്ടിട്ടുന്നു.ജ്ാ

 ിക്കും 
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ത ങ്ങിനും 

 ടം 

എന്നിവ 

കണ്ടു. 

5. സാജ്ു 

വര ഗീസ് 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

231 m2  ജ്ാ ി , 

ത ങ്ങു 

ഇവക്്ക  ടം, 

മഞ്ഞൾ, 

വാഴ  

എന്നിവ 

നാട്ടിരുന്നു. 

6 ദമരി 

വര ഗീസ് 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

400 m2  മഹാരണി, 

ത ങ്ങു, 

ജ്ാ ി 

ഇവക്്ക 

 ടം,മഴകു

ഴി യിൽ 

വാഴ നട്ടു.27 

വാഴകൾ 

കണ്ടു. 

സ്ഥലയുടമ 

പറയുന്ന ് 

അനുസരി

ച്ചു വർക്്ക 

തെയ്യുന്ന ി

നാൽ എം 

രുക്്ക 

ഗ്പകാരമുള്ള 

അളവ് 

ഉണ്ടായിരു

ന്നില്ല. 

7. വർരീസ് 

ഔദസപ്പ് 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

210 m2  ജ്ാ ി, 

ത ങ്ങു  ടം 

കപ്പ, വാഴ, 

മഞ്ഞൾ 

എന്നിവയും 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു. 
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8. വിശവ രാജ്ൻ കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

132 m2  മഞ്ഞൾ, 

വാഴ 

നട്ടിട്ടുന്നു.മ

ഞ്ഞൾ 

വാരം-

17,വാഴ-3 

എണ്ണം 

കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

9. ഗ്പഭാകരൻ 

ശങ്കരൻ 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

280 m2  ജ്ാ ി, 

ത ങ്ങു 

എന്നിവക്്ക 

 ടം 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു. 

9.10. സദനാജ്് 

സ യവാ ൻ 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

551 m2  ജ്ാ ിക്കും 

ത ങ്ങിന്നും 

 ടം,മഞ്ഞ

ൾ വാരം 

എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു.പുഴയു

തട വ ളതര 

അടുത്തായ

 ിൽ 

തവള്ളം 

കയറി 

കൂടു ൽ ഭാ 

രവും 

നികന്നു 

ദപായിരുന്നു

. 

11. ദജ്ാളി 

ദസവയർ 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

625 m2  മഴകുഴിക

ളിതലല്ലാം 

വാഴ, 

ത ങ്ങിനും 

 ടം,കൂടാ

ത  ഇഞ്ചി, 

മഞ്ഞൾ 
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എന്നിവയും 

കാണാൻ 

കഴിഞ്ഞു. 

12.  േിവാകരൻ കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

210 m2  ജ്ാ ിക്കും

ത ങ്ങിനും 

 ടം,വാഴ 

നട്ടിരുന്ന ്

എല്ലാം 

കണ്ടു. 

13. ദരാപാലൻ കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

176 m 2  പറമ്പ് 

എല്ലാം 

കടുപിടിച്ചു

കിടക്കുന്നതി

നാൽ 

അളക്കാൻ 

കഴിഞ്ഞില്ല. 

14.  രിജ്ു 

െഗ്ന്ദൻ 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

260 m2  വാഴ,മഞ്ഞ

ൾ 

എന്നിവയു

ണ്ടായിരുന്നു

. 

15. ശാന്ത 

ദരാപാലൻ 

കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

375 m2  ജ്ാ ി, 

ത ങ്ങു 

മഞ്ഞൾ 

എന്നിവ 

ഉണ്ടായിരു

ന്നു. 

16. ഇന്ദിര കൃഷിക് 

നിലതമാരു

ക്കൾ  

 

385 m2  വാഴ,മഞ്ഞ

ൾ 

എന്നിവയു

ണ്ടായിരുന്നു

. 
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9.ഗ്പകൃ ി ദക്ഷാഭവും തവള്ളതപാക്കവും ബാധിച്ച േുരി  ബാധി ഗ്പദേശങ്ങളിൽ 

കനാകളുതടയുംദ ാടുകളുതടയും പുനരുദ്ധാരണം 

 

ഗ്പവൃത്തി വർക്്ക 

ദകാഡ് 

വർക്്ക 

ആരംഭിച്ച 

 ീയ ി 

വർക്്ക 

അവസാനി

ച്ച  ീയ ി 

എസ്റ്റിദമറ്റ് 

 ുക 

തെലവായ 

 ുക 

വാർഡ് 4 

ഗ്പകൃ 

ദക്ഷാഭവും

തവള്ളതപാ

ക്കവുംരാ

ധിച്ചേുരി  

രാധി  

ഗ്പദേശങ്ങളി

ൽ 

കനാകളുതട

ളുതടയും

ദ ാടുകളു

തടയും 

പുനരുധാര

ണം 

1608004004/F

P/306243 

17-11-18 24-12-18 3,08,000 3,02,961 

 

● എസ്റ്റിദമറ്റ്  ഗ്പകാരം വള്ളികുന്ന ് കാനലിതന്റയും അംരനവാടി കാനലിതന്റയും 

നീളം 1570m  ആണ്. പരിദശാധനയിൽ 1752m  

● ഉപത ാടുകൾ  കാടുപിടിച്ച കിടന്നിരുന്ന ിനാൽ അളതവടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.  

● ഗ്പവർത്തി സമയ ്  ത ാഴിലാളികൾക്കു  കയ്യുറ,കാലുറ, എന്നിവ കുറച്ചു  ദപർക്  

മാഗ് മാണ് മാഗ് മാണ്  നൽകിയിരുന്ന ് . 

● ഗ്പധിദരാധ   മരുന്നുകൾ    നൽകിയിട്ടുണ്ട് 

● സമീപവാസികദളാട്  സംസാരിച്ച ിന്  നിന്നും  ഗ്പവർത്തി തെയ് ിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്  

മനസിലാക്കാൻ  കഴിഞ്ഞ ്. 

● CIB ക്്ക ദവണ്ടി  2990 രൂപ എസ്റ്റിദമറ്റിൽ  വകയിരുത്തിയിട്്ടടുണ്ട്  എങ്കിലും CIB 

കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. 
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നിർദേശങ്ങൾ 

രി.ഡി.ഓ. 

●  മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി കൂതട 

ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

● ഡി.ഇ.ഓ, അക്കൗണ്ടന്റ് , ഓവർസീർ അതഗ്കഡിക്ടഡ് എൻജ്ിനീയർ ,ദമറ്റ്മാർ 

എന്നിവർക്കു  കൃ യമായ  തഗ്ടയിനിങ്ങുകൾ തകാടുക്കാൻ ഗ്ശധദകണ്ട ാണ് 

● ഗ്പവർത്തി സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര ശിക്കുന്ന ു രുണകരമായിരിക്കും 

 

 

തസതഗ്കട്ടറി/അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി 

 

● മസ്റ്റർ   ദറാളിൽ  ഒപ്പു, സീൽ  എന്നിവ  പ ിപ്പിക്കുന്ന ിദനാതടാപ്പം   ിയ ി കൂതട 

ഇടുവാൻ ഗ്ശധിദക്കണ്ട ാണ് 

● 7 തരജ്ിസ്റ്ററുകളും തമഷതര മന്റ്  രുക്കും  സാക്ഷയതപടുത്തി   ആധികാരി  ഉറപ്പ് 

വരുത്തുക 

● ത ാഴിലാളികളുതട അവകാശങ്ങൾ . അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ എന്നിവ ഉറപ്പു 

വരുത്തുക. െികിത്സ െിലവുകൾ  കൃ യമായി അനുവേിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 

സവീകരിക്കുക 

●  വിജ്ിതലൻസ് ദമാണിറ്ററിങ്് കമ്മിറ്റിതയ ശക്തിതപ്പടുത്തുക 

 

നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥർ(അക്കൗണ്ടന്റ്, ഡിഇഓ, അതഗ്കഡിക്ടഡ് എഞ്ചിനീയർ , 

ഓവർസിയർ 

 

● വർക്്ക െയലുകൾ ആനുവൽ മാസ്റ്റർ സർകയൂലർ ഗ്പകാരം 22 ദഡാകയൂതമന്റസ്  

ഉതണ്ടന്ന ഉറപ്പു വരുത്തി െയലുകൾ  യ്യാറാക്കുക. 

● ത ാഴിൽ കാർഡ്  കൃ യമായി എഴു ി സൂക്ഷിക്കാനും, മാസ്റ്റർദറാളുകള് 

തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ കൂടാത  സൂക്ഷിക്കാനുമുള്ള നിർദേശങ്ങൾ  നൽകണം 

● ഗ്പവർത്തിയുതട ആവശയക യും ഉപദയാരവും കൃ യമായി തഗ്പാജ്ക്റ്റ് മീറ്റിംരിൽ  

ത ാഴിലാളികൾക്  പറഞ്ഞുതകാടുക്കുക.കൃ യമായി ത ാഴിലിടം സന്ദർശിക്കുക 

●  ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ചു ദ ാഴിൽ നൽകുക. 
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ദമറ്റ് 

● കൃ യമായി  ഒപ്പിട്ട  മസ്റ്റർ ദറാൾ  സൂക്ഷിക്കുക. 

● ഹാജ്ർ. അര്തസന്റ  എന്നിവ  അപ്പദപ്പാൾ   തന്ന എഴു ുക  

● മാസ്റ്റർ ദറാളിൽ  തവട്ടിത്തിരുത്തലുകൾ  ഇല്ലാതയന്ന്  ഉറപ്പാക്കുക. 

● ത ാഴിൽ േിനങ്ങളുതട   ിയ ി അടയാളതപ്പടുത്തുക 

● ഓദരാ ഗ്പവർത്തി കഴിയുദമ്പാഴും  മാസ്റ്റർദറാൾ കസറ്റ് ഡയറി എന്നിവ കസറ്റ് 

ഡയറി  പൂർണമായും പൂരിപ്പിക്കുക,  അപകടങ്ങൾ  ഉണ്ടായാൽ  കസറ്റ്  ഡയറിയിൽ     

എഴു ുകയും നിർവഹണ ഉദേയാരസ്ഥതര അറിയിക്കുകയും തെയ്യുക. 

● കൃ യ  അളവിലും നിലവാരത്തിലും ദജ്ാലി തെയ്യുന്നുതണ്ടന് ഉറപ്പു വരുത്തുക 

● ത ാഴിൽ കാർഡ് കൃ യമായി പൂരിപ്പിക്കുക 

 

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ 

1.  ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി    നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ 

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

2.  െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥർ 

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ് 

3.  ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവർത്തികളിൽ   ആവർത്തന വിരസ  കാണുന്നു. കൂടു ൽ ഉപദയാരയ 

ഗ്പേമായ  ഗ്പവർത്തികൾ  ഏതറ്റടുദക്കണ്ട ുണ്ട്. തപാ ുവായി     െർച്ചകൾ നടത്തി    

ഗ്പവർത്തികൾ  കണ്ടു  പിടിക്കണം. 

4.  തപാ ു ജ്നങ്ങളുതട പങ്കാളിത്തം ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട വിജ്യത്തിന്  

അനിവാരയമാണ് .വാർഡിതല  തപാ ുജ്നങ്ങളുതട അഭിഗ്പായങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും  

ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ്.  ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂട്ടം ല 

െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ 

കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

5. ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   ണൽ  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകൾ, ,തവള്ളം ,   

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ്.എന്നാൽ 2ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ  ഒന്നിൽ  മാഗ് ദമ 

ഇവയുണ്ടായിരുന്നുള്ളു.  

6.  ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മാഗ് മാണ് സിറ്റിസൺ  ഇൻെർദമഷൻ  

ദരാർഡും  കാണാൻ സാധിച്ച ്. മറ്റു 7സ്ഥലങ്ങളിലും സിരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല   
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7.  ഡിമാൻഡ്  തെയ്യുന്ന  ദൊമുകളിൽ  എന്ന്  മു ൽ എന്ന്   വതര ത ാഴിൽ  ദവണം ,  

അദപക്ഷ  തകാടുത്ത   ിയ ി  എന്നിവ  ഉതപ പടുത്താത്ത ിനാൽ  കൃ യമായി 15 

േിവസത്തിനകം  ത ാഴിൽ    ലഭിദച്ചാ  എന്ന്  വയക്തമല്ല . 

8.  ത ാഴിൽ   കാർഡുകൾ   കൃ യമായി   പൂരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ായി ഗ്ശധയിൽതപട്ടു. 

9.  തമറ്റീരിയൽതന്റ  കാശ് , വിരധ   ത ാഴിലാളികളുതട  ദവ നം  ആയി 24430 രൂപ    വിവിധ  

രുണദഭാക്താക്കൾക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

10.  ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങൾക് ദശഷമാണ്. ആയ ിനാൽ  

ത ാഴിലുറപ്പ്  നിർത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പ ി  കൂടുകയാണ് . 

11.  ആക്റ്റീവ ് ത ാഴിലാളികളുതട എണ്ണം   ഓദരാ  വര്ഷം കഴിയും ദ ാറും  കുറഞ്ഞ ാണ്  

.വരുന്ന ്. ദവ നം  ലഭയമല്ലാത്ത ാണ്  കാരണമായി  അവർ  പറയുന്ന ്. 

 

 

ഒക്കൽ ഗ്ഗാമപഞ്ചായ ്  വാർഡ്- 4 

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ത ാഴിലുറപ്്പ പദ്ധ ി 

 

ദ ാഷ്യല് ഓഡിറ്റ് ഗ്ഗാമ ഭ മിനിട് സ് 

  

കൂവപ്പടി ദലാക്കിതല ഒക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിതല നാലാം    വാർഡ് ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ ്

ഗ്രാമസഭ 29/10/2019   നു 10.30  ഈശവര  ഗ്പാർത്ഥനദയാതട  ആരംഭിച്ചു. ത ാഴിലാളികളിൽ  

നിന്നും  അധയക്ഷതന  ിരതഞ്ഞടുത്തു. ദയാരത്തിന് വാർഡ് തമമ്പർ  ഗ്ശീ  അൻവർ മുദണ്ട ് 

ഉ ്ഘാടനം നടത്തി , പഞ്ചായത്ത്  കുടുംരഗ്ശീ  C.D.S  ഗ്ശീമ ി  ശാന്ത  സുകുമാരൻ 

സവാര ം  ആശംസിച്ചു  

                     ുടർന്  ദലാക്്ക   റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ  കുമാരി  മരിയ   സ്റ്റീെൻ 

സംസാരിച്ചു.ത ാഴിലുറപ്പ് പധ ിയുതട ലക്ഷയം ,ദസാഷയല് ഓഡിറ്റ് എന്താണ് 

എങ്ങതനയാണു തെയ്യുന്ന ് ,ദസാഷയല് ഓഡിറ്റിന്തറ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള ്എന്നിവ വിശേമായി 

സംസാരിച്ചു . പിന്നീട ്   വിദല്ലജ്് റിദസാഴ് സ് ദപഴ് സൺ വാണി,  സവർണ്ണ, ആരയ എന്നിവർ 

റിദപ്പാർട്്ട ഘട്ടങ്ങൾ ആയി അവ രിപ്പിച്ചു,പരിദശാധിച്ച 9 െയലുകളുതട കതണ്ടത്തലുകൾ 

അവ രിപ്പിച്ചു.അ ിനു ദശഷം വാര്ഷിക മാസ്റ്റര് സര്ക്കുലര് ഗ്പകാരം  ഓദരാ ഗ്പവര്ത്തി 

െയലിലും കാദണണ്ട 22 ദരഖകള് എതന്തല്ലാതമന്നും അവയില് ഏത ാതക്ക പരിദശാധിച്ച 

െയലുകളില് കാണാന് സാധിച്ചു എന്നും അവ രിപ്പിച്ചു.  

ഗ്പധാന  നിരീക്ഷണങ്ങൾ. 
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1.      ത ാഴിലുറപ്പ്   ഗ്പവർത്തനങ്ങൾ   നന്നായി നടക്കുന്ന ിനു ഉദേയാരസ്ഥർ 

കാരയക്ഷമമായി  ഗ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. 

 2.   െയലുകളിൽ ദഡാകയൂതമന്റസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ിൽ ത ാഴിലുറപ്പ് ഉദേയാരസ്ഥർ      

എടുക്കുന്ന പരിഗ്ശമം അഭിനന്ദാർഹമാണ് 

  

3.      ഏതറ്റടുക്കുന്ന   ഗ്പവർത്തികളിൽ   ആവർത്തന വിരസ  കാണുന്നു. . 

4.   ഗ്രാമസഭകളിൽയുതടയും  അയൽക്കൂട്ടം ല െർച്ചകളിലൂതടയും ത ാഴിലുറപ്പ് 

പധ ിയിൽ ഏതറ്റടുക്കാവുന്ന ഗ്പവർത്തികൾ കതണ്ടത്തുകയും അവയുതട 

രുണദമന്മ യും ഉറപ്പു  വരുദത്തണ്ട ാണ്. 

5.      ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   ണൽ  സൗകരയം, ഗ്പഥമ  ഗ്ശുഗ്ശുഷ  കിറ്റുകൾ, ,തവള്ളം ,   

എന്നിവ   ഉള്ള ാണ് . എന്നാൽ രണ്ട ് ഗ്രൂപ്പ് ഉള്ളയിടങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ മാഗ് ദമ ഇവ 

ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 

6.      ഗ്പവർത്തിയിടങ്ങളിൽ   രണ്ട ് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാഗ് ദമ സിറ്റിസൺ  

ഇൻെർദമഷൻ  ദരാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റ് ഏഴ ്സ്ഥലങ്ങളിലും സി ഐ രി 

ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 

7.      ഡിമാൻഡ്  തെയ്യുന്ന  ദൊമുകളിൽ  എന്ന്  മു ൽ എന്ന്   വതര ത ാഴിൽ  

ദവണം ,  അദപക്ഷ  തകാടുത്ത   ിയ ി  എന്നിവ  ഉതപ പടുത്താത്ത ിനാൽ  

കൃ യമായി 15 േിവസത്തിനകം  ത ാഴിൽ ലഭിദച്ചാ  എന്ന്  വയക്തമല്ല . 

. 

8       തമറ്റീരിയൽതന്റ  കാശ ് , വിരധ   ത ാഴിലാളികളുതട  ദവ നം  എന്നിവ   

വാർഡിതല  ഒരു വയക്തിക്കു മാഗ് ദമ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ  . മറ്റ് ആർക്കും  ലഭിച്ചിട്ടില്ല 

9    ദവ നം   ലഭിക്കുന്ന ്  ഗ്പവർത്തി  കഴിഞ്ഞു   മാസങ്ങൾക് ദശഷമാണ്. 

ആയ ിനാൽ  ത ാഴിലുറപ്പ്  നിർത്തുന്ന ത ാഴിലാളികളുതട  എണ്ണം  േിവസം ഗ്പ ി  

കൂടുകയാണ് . 

10    ത ാഴിലാളികളുതട എണ്ണം   ഓദരാ  വര്ഷം കഴിയും ദ ാറും  കുറഞ്ഞ ാണ്  

.വരുന്ന .് ദവ നം  ലഭയമല്ലാത്ത ാണ്  കാരണമായി  അവർ  പറയുന്ന ് 

11   തമറ്റീരിയൽ എതന്റ കാശ് വിേഗ് ധ ത ാഴിലാളികളുതട ദവ നം ആയി 24430/- രൂപ 

വിവിധ രുണദഭാക്താക്കൾക്്ക ലഭിച്ചിട്ടില്ല. 

 

 ുടർന്നു   റിദപ്പാർട്ടിദന്മൽ  െർച്ച നടന്നു.  െർച്ചയിൽ  വന്ന ഗ്പധന വിഷയങ്ങൾ 

1. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷതത്ത ത ാഴിലുകൾ എത്തരത്തിലുള്ള ആയിരിക്കും 

എന്ന ദൊേയത്തിന് മറുപടിയായി അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി ദലരർ രഡ്ജറ്റ് മീറ്റിംര് 
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2.  ഡിമാൻഡ് സവീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ത ാഴിലാളികളുതട ഗ്പശ്നത്തിന് തസകയൂർ  

നിന്നുള്ള ഗ്പശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സാഹെരയത്തിലാണ് ഡിമാൻഡ് സവീകരിക്കാൻ 

സാധിക്കാത്ത ് എന്ന് ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി 

3.  ത ാഴിലിതല ആവർത്തന വിരസ  ഒഴിവാക്കാൻ എങ്ങതന സാധിക്കും എന്ന് 

ത ാഴിലാളികളുതട സംശയത്തിന് നടപടികൾ സവീകരിക്കാതമന്ന് അസിസ്റ്റന്റ ്

തസഗ്കട്ടറി ഉറപ്പുനൽകി. 

4.  ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ എങ്ങതന വർധിപ്പിക്കാതമന്ന് സംശയത്തിന് JLGദപാലുള്ള 

ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി പു ിയ ത ാഴിൽ ഏതറ്റടുക്കുന്ന ് ലൂതട ത ാഴിൽേിനങ്ങൾ 

വർധിപ്പിക്കാതമന്ന് ഓവർസിയർ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

5.  ത ാഴിലാളികൾക്്ക രൂട്്ട കകയുറ ഇല്ലാത്ത ിനാൽ അ ിനായി എസ്റ്റിദമറ്റിൽ 

കാണിച്ച  ുകദയക്കാൾ കുറവാണ് ത ാഴിലിനായി ഉപദയാരിക്കുന്നത ങ്കിൽ മിച്ചം 

വരുന്ന  ുക ഇ ിനായി ഉപദയാരിക്കാം എന്ന ദലാക്്ക തമമ്പർ ഉറപ്പുനൽകി. 

6.  പു ിയ വർക്കുകൾ എങ്ങതന കതണ്ടത്താം എന്ന ിന് കുടുംരഗ്ശീ തപാ ു ഗ്രാമസഭ 

എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൂടിയാദലാെിച്്ച കതണ്ടത്തണം എന്ന  ീരുമാനത്തിതലത്തി. 

7.  പുറദമ്പാക്്ക ഗ്പദേശങ്ങളിൽ കൃഷി തെയ്യാൻ സാഹെരയം ഉതണ്ടങ്കിൽ 

ത ാഴിലിടങ്ങൾ കൂടു ൽ ലഭിക്കും എന്നും അ ിനുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉദണ്ടാതയന്ന് 

പഞ്ചായത്ത് തമമ്പർ അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറിദയാട് ദൊേിക്കുകയുണ്ടായി  ീരുമാനം 

പരിദശാധിച്്ച പറയാതമന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് തസഗ്കട്ടറി അറിയിച്ചു,  

8.  ത ാഴിലുറപ്പ് സമയം കുറയ്ക്കണതമന്ന ആവശയം ത ാഴിലാളികൾ മുദന്നാട്ടുതവച്ചു. 

9.  എന്തുതകാണ്ടാണ് ദവ നം  കവകുന്ന  ്എന്ന ിന് ഓവർസിയർ മറുപടി നൽകി. 

10.  വയക്തിര  വർക്കുകൾ ഏതറ്റടുക്കാത്ത ് പണം ലഭിക്കാൻ കവകുന്ന ് 

തകാണ്ടാതണന്ന് ത ാഴിലാളികൾ അഭിഗ്പായതപ്പട്ടു. 

11.  ത ാഴിൽ ദവ നം 271 രൂപയിൽ നിന്നും ഉയർത്തണതമന്ന ആവശയം 

ത ാഴിലാളികൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. 

12.  ദമറ്റുമർക്്ക ദൊദട്ടാസ്റ്റാറ്റ് യാഗ്  െിലവ് എന്നിവയ്ക്്ക െണ്ട് ലഭയമാക്കണം എന്ന 

ആവശയത്തിന് ദവണ്ട ് തെയ്യാതമന്ന് ദലാക്്ക തമമ്പർ ഉറപ്പുനൽകി. 
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13.  കടവുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ിനുള്ള ആവശയം ത ാഴിലാളികൾ മുദന്നാട്ടുവച്ചു 

മീറ്റിങ്ങിൽ ഈ ആവശയം പരിരണിക്കാതമന്ന് തമമ്പർ ഉറപ്പുനൽകി. 

െർച്ചകൾതക്കാടുവിൽ  വി ആർ പി രഞ്ജു  നന്ദി പറഞ്ഞു.  റിദപ്പാർട്്ട   കയ്യടിച്ചു പാസാക്കി 

12.30pm ഓതട  ദയാരനടപടികൾ  അവസാനിപ്പിച്ചു. 

. 

നന്ദി 

 

ഒക്കൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിതല 2018-19 സാമ്പത്തീക  വർഷത്തിതല  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് 

ഗ്പഗ്കിയ സമയരന്ധി മായി   ീർക്കാൻ  ദസാഷയൽ ഓഡിറ്റ് ടീമിതന സഹായിച്ച 

രഹുമാനതപട്ട പഞ്ചായത്ത് ഗ്പസിഡന്റ് , തസകട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് തസകട്ടറി, ഭരണസമി ി  

അംരങ്ങൾ,വാർഡ് തമമ്പർ , ത ാഴിലുറപ്പ് വിഭാരം ഉദേയാരസ്ഥർ , െീൽഡു  ല 

ഗ്പവർത്തനങ്ങൾക് സഹായിച്ച ദമറ്റ്മാർ ത ാഴിലാളികൾ തപാ ുജ്നങ്ങൾ  എന്നിവർക്കുള്ള 

നന്ദി ഗ്പദ യകം ദരഖതപടുത്തുന്നു. 
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